PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI
NA ROK SZKOLNY 2017/2018
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FORMA
Zajęcia adaptacyjne

TEMATYKA SPOTKAŃ
Zapoznanie dzieci i rodziców ze środowiskiem przedszkolnym,
nauczycielami, pracownikami niepedagogicznymi.
Dni otwarte dla dzieci i rodziców. Udział zajęciach integracyjnych,
zabawach ruchowych, muzycznych i plastycznych.
Zebranie
Zapoznanie z podstawa programową wychowania przedszkolnego,
organizacyjne
Rocznym planem pracy, ramowym rozkładem dnia, godziny pracy
poszczególnych oddziałów, godziny posiłków, zasady korzystania
z posiłków, opłata godzinowa, ulgi w odpłatnościach, zajęcia dodatkowe,
procedura odbierania dzieci. BHP w przedszkolu, wypełnienie
dokumentacji oraz wybór przedstawicieli do Rady Rodziców.
Zebranie analityczno- Zebranie podsumowujące obserwacje dzieci – diagnoza dzieci, zakres
podsumowujące
realizacji podstawy programowej, przegląd wytworów dzieci, wyniki
I półrocze
wstępnej ewaluacji z zakresu edukacji matematycznej.
Informacje bieżące.
Spotkania
Wieczór Adwentowy
integracyjne dla
Wieczór Wielkanocny
dzieci i rodziców
Uroczystości
Uroczyste rozpoczęcie roku przedszkolnego
okolicznościowe
Pasowanie na Przedszkolaka
z udziałem rodziców i Dzień Babci i Dziadka
innych członków
Dzień Mamy i Taty – Święto Rodziny
rodziny (pomoc
Uroczyste zakończenie roku
rodziców
w organizacji
i czynne
uczestnictwo)
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TERMINY
VIII 2017

IX 2017

II 2018

XII 2017
III 2018
IX 2017
X 2017
I 2018
VI 2018
VI 2018
Pozostałe wydarzenia zgodnie z kalendarium

7.

8.
9.

10.

11.

Prowadzenie tablicy
informacyjnej
dla rodziców
oraz aktualizowanie
strony internetowej
przedszkola
Konsultacje
indywidualne
z nauczycielami
Wspieranie rodziców
w działaniach
dydaktyczno –
wychowawczych
Udział rodziców
w pracach na rzecz
przedszkola

Spotkanie z
rodzicami
nowoprzyjętych
dzieci

- informacje o planowanych wycieczkach, uroczystościach, konkursach,
- kalendarium
- eksponowanie prac dzieci (galeria prac)
- informacje bieżące, ogłoszenia

Systematycznie przez cały rok

Informowanie rodziców o wynikach prowadzonych obserwacji,
przeprowadzanie wywiadów i rozmów
w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.
Spotkania ze specjalistami różnych dziedzin w celu wzbogacania wiedzy
pedagogicznej i zdobywania wiedzy na temat rozwoju i zdrowia dzieci.

Wg harmonogramu spotkań z rodzicami
Wg potrzeb

- gromadzenie materiałów do kącików tematycznych, pomocy
dydaktycznych
- udział w akcjach charytatywnych organizowanych przez przedszkole
(zbiórka nakrętek, słodkości)
- udział w konkursach organizowanych w przedszkolu
- pomoc rodziców w organizowaniu wycieczek i wyjść poza teren
przedszkola
Dzień Otwarty

Cały rok

Przekazanie niezbędnych informacji dotyczących pobytu dziecka w
przedszkolu w roku szkolnym 2017/2018

VI 2018
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